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EXPANSÃO 
HISTÓRICA
VOLUME DE VENDAS DE SUPLEMENTOS 
VEM REGISTRANDO BONS ÍNDICES 
HÁ 13 MESES CONSECUTIVOS

O PIB do agronegócio brasileiro 
cresceu novamente em junho, 
completando, assim, seis me-
ses sucessivos de alta em 2020. 
A análise é baseada em cálcu-

los do Cepea, da Esalq/USP, realizados 
em parceria com a CNA (Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil). E 
o mercado de suplementos minerais se-
gue o mesmo ritmo de expansão.

“Em agosto foram transaciona-
das 235 mil toneladas de suplemento. 
Comparado ao mesmo mês do ano pas-
sado, temos um aumento de 3,6%”, ini-
cia o pesquisador do Centro de Agrone-
gócios da FGV, Felippe Cauê Serigati. 

E os bons resultados não param 
por aí. Ao longo deste ano, de ja-
neiro a agosto, houve uma amplia-
ção de quase 7% no volume de ven-
das, alcançando mais de 1,5 tonela-
da. “Olhando para o retrovisor, pode-
mos avaliar que nunca tivemos uma 
sequência tão longa de expansão con-
secutiva. Estamos há 13 meses au-
mentando o volume total de vendas”, 
relata o economista e ressalta: “A ta-
xa não foi homogênea, houve perío-
dos com maior e menor aceleração”.

Entre os tipos de suplementos 
com crescimento positivo na con-
juntura total, Felippe destaca o 
proteico, núcleo, pronto para uso e 
a ureia “Apesar de acumular con-
tração a partir do segundo semestre 
de 2019, o pronto para uso registrou 
agregado positivo em 2020 – apesar 
de uma leve baixa em agosto”, expli-
ca. Confira os números na tabela.

Seguindo as métricas consolida-
das, a média de animais suplemen-
tados no Brasil também cresceu. Em 
agosto o número ficou abaixo de 72 
milhões de cabeças (uma queda de 
0,6% em relação ao mesmo mês do ano 
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CATEGORIA

PRONTO PARA USO

DILUIR/MISTURAR

COM UREIA

PROTEICOS

PROTEICOS ENÉRGICOS

NÚCLEOS

CONCENTRADOS

TOTAL

2019

594,06

82,65

77,94

212,03

190,93

218,24

57,98

1.433,83

2020

608,06

86,67

92,77

246,52

197,32

241,12

61,11

1.533,55

VARIAÇÃO

2,36%

4,86%

19,02%

16,27%

3,34%

10,48%

5,39%

6,95%

VOLUME DE SUPLEMENTOS COMERCIALIZADOS 
(EM TONELADAS)

passado), mas, na média do ano até o 
oitavo mês, houve uma expansão de 
5,4%, conforme analisa o economista.

“O pecuarista de cria está num 
bom momento, com o preço do bezer-
ro estabilizado e um custo de produ-
ção abaixo dele”, acrescenta o presi-
dente da ASBRAM, Daniel Guidolin. 
De acordo com ele, com um fatura-

O PIOR JÁ PASSOU
No cenário macroeconômico brasi-
leiro, o economista Felippe Seri-
gati aponta indícios de uma sutil 
retomada. “Não significa, no en-
tanto, que estamos operando em 
nível pré-pandemia, e muito me-
nos que essa recuperação se dá 
de forma homogênea” diz. A cer-
teza é que, infelizmente, saire-
mos mais desiguais desta turbu-
lência causada pela pandemia.

Ampliando para o nosso se-
tor, de acordo com o especialis-
ta, a agroindústria já voltou ao 
patamar pré-crise. “A greve dos 
caminhoneiros ‘bateu mais forte’ 
do que a Covid-19”, relaciona. A 
produção de alimentos, destaca, 
já está maior do que a registrada 
antes de março – e Felippe apon-
ta o mesmo cenário a nível global 
(exceto para a Índia, que só agora 
passa pela primeira onda de con-
tágio). “Estamos aprendendo a li-
dar com a pandemia”, finaliza. ■

mento maior o poder de compra foi in-
tensificado e, portanto, o investimen-
to dentro da fazenda também cresceu. 

Daniel ainda destaca a evolução 
do poderio econômico do produtor. 
“Dá a possibilidade de implementar-
mos novidades e melhorar muito em 
termos de tecnologia e produto”, diz 
e conclui: “O mercado todo ganha”. 
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